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Esporte

CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS - CTO
Medicina Tradicional Chinesa
Pós-Graduação Acupuntura

Capacitação de Profissionais da Área de Saúde

É uma terapia milenar chinesa com mais de 3 mil anos
de existência, reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e pelos Conselhos Federais de Saúde.

Biomedicina � Enfermagem � Farmácia
Fisioterapia � Medicina � Odontologia

Psicologia � Terapia Ocupacional

Contato: (99) 98110-0575 � (99) 96174-2961

COMUNICADO
A MCM COMERCIO DE CAMINHÃO E ONIBUS, CNPJ:

06.073.566/0006-34, localizada em Imperatriz-MA, torna público que
REQUEREU à SecretariaMunicipal deMeioAmbiente e Recursos Hídri-
cos - Semmarh, a Renovação da Licença de Operação para atividade de
Concessionária de Veículos Automotores com serviços de mecânica, lan-
ternagem emanutenção de veículos. Processo 1031/2017, em 04/05/2020.

Semifinal à vista! O Flamengo venceu o Corinthians na noi-
te desta terça-feira (9), por 1 a 0, no estádio do Maracanã.
Com 3 a 0 no agregado, o Rubro-Negro passou bem pelas
quartas de final da CONMEBOL Libertadores e conquistou a
classificação. Agora, a equipe enfrentará o vencedor do con-
fronto entre Vélez Sarsfield e Talleres, que duelaram na noite
de ontem. O Vélez venceu o jogo de ida por 3 a 2.
A noite foi marcada pelo show da Nação na arquibancada

e pelo tento de Pedro, que não só garantiu a vitória como tam-
bém levou o camisa 21 à liderança isolada da artilharia desta
edição da competição, com oito gols.

O jogo
Já aos três minutos de bola rolando, Everton Ribeiro cruzou

na medida para Pedro emendar de bicicleta emmovimento per-
feito; a redonda passou muito próxima à trave direita de Cássio
e levantou a Nação na arquibancada, no que seria um gol anto-
lógico.Aprimeira vez que o Corinthians chegou com perigo foi
aos 12 minutos, mas o goleiro Santos fez boa defesa. Aos 16
minutos, mais uma grande chance de o Rubro-Negro abrir o
placar: em ótimo cruzamento deRodinei, EvertonRibeiro cabe-
ceou comomanda o figurino e a bola passou raspando o traves-
são. Aos 25, o adversário teve oportunidade em cobrança de
falta de Willian no bico esquerdo da grande área, mas Santos
encaixou com segurança. No minuto seguinte, foi a vez de Da-
vid Luiz aparecer com corte providencial na pequena área.Aos
32, o Flamengo voltou a levar perigo: Ribeiro acertou passe ras-
teiro primoroso para Rodinei dentro da grande área, o lateral
centrou, mas a zaga adversária afastou. Poucos minutos depois,

Atletas de Imperatriz mostram bom desempenho
nos Jogos Escolares Maranhenses 2022

Alunos imperatrizenses conquistaram cinco medalhas de ouro no ciclismo nas categorias infanto e infantil

Com Pedro artilheiro e show da Nação, Flamengo
vai à semifinal da CONMEBOL Libertadores

Com 3 a 0 no placar agregado contra o Corinthians, Rubro-Negro conquista classificação no Maracanã
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F mais uma bola tirou tinta da trave de Cássio, desta vez em chute

de longa distância deGabigol. Foi umprimeiro tempo comopor-
tunidades para os dois lados, mas commais chances reais de gol
e maior posse de bola para o Mais Querido.
No retorno para a etapa complementar, o adversário come-

çou tomando a iniciativa no ataque e chegou algumas vezes
com perigo, mas foi o Flamengo quem abriu o placar.Aos seis
minutos do segundo tempo, Pedro deixou sua marca, de carri-
nho, após lindo cruzamento de três dedos de Arrascaeta: 1 a 0
e muita festa da Maior Torcida do Mundo. O uruguaio voltou
inspirado para campo: instantes depois da assistência, o cami-
sa 14 serviu Gabi, que bateu de direita e obrigou Cássio a fazer
grande defesa. Aos 17, desta vez em cobrança de falta, Arras-
caeta lançou para cabeceio de David Luiz, que acertou a rede
pelo lado de fora.
A partida já se desenhava para a classificação rubro-negra

quando, aos 22 minutos, Bruno Méndez foi expulso por toque
de mão na bola, na entrada da grande área. Embalado por um
show de luzes da Nação e com superioridade numérica, o time
de Dorival Júnior dominou as ações do duelo. Aos 28, Thiago
Maia fez boa jogada pela direita e cruzou para Gabigol, que
chutou em cima de Cássio; no rebote, o camisa 9 acertou o
tiro, mas Balbuena afastou.Até o apito final do juiz, o Flamen-
go criou chances, mas foi mesmo o gol de Pedro que deu nú-
meros finais à partida.

Próximo compromisso
O Flamengo entra em campo novamente no próximo do-

mingo (14), às 16h, para enfrentar o Athletico-PR, pelo
Campeonato Brasileiro, novamente no estádio do Maraca-
nã. (Por Isabela Abirached)

Escalação do Flamengo
Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e

Filipe Luís; ThiagoMaia (Vidal), João Gomes (Diego), Ever-
ton Ribeiro (Victor Hugo) e De Arrascaeta; Gabi e Pedro
(Everton Cebolinha).
Técnico: Dorival Júnior
Escalação do Corinthians
Cássio; Fagner, BrunoMéndez, Raul Gustavo e Fábio San-

tos; Du Queiroz, Roni (Giuliano), Fausto (RenatoAugusto) e
Willian (Gustavo Silva);Adson (Balbuena) eYuriAlberto (Ró-
ger Guedes).
Técnico: Vitor Pereira

Aluna Maria Eduarda, da escola Dom Bosco,
foi destaque com medalha de outro nos JEM�s

Os Jogos Escolares Mara-
nhenses de 2022 estão emple-
no andamento com as dispu-
tas dasmodalidades individu-
ais. A competição tem final
prevista para o dia 18 de agos-
to, quinta-feira da próxima
semana.
Na capital, estão sendo re-

alizadas as competições das
modalidades individuais nas
categorias infanto e infantil, 15
a 17 anos, e os atletas impe-
ratrizenses continuam con-
quistandomedalhas e colocan-
do os seus nomes e o da cida-
de, no mais alto do pódio. O
ciclismo conquistou noveme-
dalhas para a cidade de Im-
peratriz, foram cinco de ouro

Divulgação

e quatro de bronze.
O atletaWilson Gabriel da

escola Costa e Silva conquis-
tou três medalhas de ouro na
categoria infanto, em três pro-
vas. Uma de resistência que
teve duração de 50minutos, a
prova por pontos, que aconte-
ceu com 20 voltas, e contra o
relógio com apenas uma vol-
ta. Wilson Gabriel garantiu
vaga para os Jogos da Juven-
tude em Aracajú.
Outro vencedor da prova

de ciclismo foi Wallas Bení-
cio, da escola Machado de
Assis, da rede municipal de
ensino, na categoria infantil.
O aluno conquistou duas me-
dalhas de ouro e uma de bron-
ze, na resistência, prova por
pontos e contra o relógio.
Wallas Benício se classificou
para as disputas dos Jogos
Escolares Brasileiros, que
serão realizados no Rio de
Janeiro.
Fechando as conquistas do

ciclismo por atletas impera-

trizenses,Ana Beatriz, do Co-
légio Graça Aranha, da rede
estadual de ensino, conquis-
tou três medalhas de bronze.
Também houve conquistas no
ciclismo, com a aluna Maria
Eduarda, do colégio Dom
Bosco, da rede particular de
ensino, que conquistoumeda-
lha de ouro no atletismo, sal-
to a distância, na categoria
infanto, de 15 a 17 anos. Com
essa conquista, Maria Eduar-
da garantiu vaga para os Jo-
gos Escolares da Juventude.
Os professores destacam o

apoio e a logística recebidos
das Secretarias de Esporte
Lazer e Juventude (Sedel), e
Educação (Semed), cujos se-
cretários, LuizGonzaga Perei-
ra de Souza e José Antonio
Pereira, nãomediram esforços
para que as delegações viajas-
sem para São Luis com total
segurança, com apoio do Pre-
feitoAssisRamos, pormeio da
Prefeitura Municipal. (Dema
de Oliveira - Ascom)

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA

URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam
de Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta
Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS
CRISTO! Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que
sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-
me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedido: �Fazer
o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam
me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devol-
vei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome
a todos que têm fé. Muito Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milheiro desta oração, para

propagar os benefícios do grande Santo Expedito. Mande você também publicar
imediatamente após o pedido.

Sampaio para o Bahia e vence
mais uma no Castelão

OSampaioCorrêamostrou
força mais uma vez no Cas-
telão e fez outra vítima em
casa, ao derrotar o Bahia pelo
placar de 2 a 0, na noite desta
terça-feira, 9.
Avitóriabolivianacomeçou

a ser arquitetada no fim do
primeiro tempo, comgoldepê-
nalti marcado por Gabriel Po-
veda. No início da etapa final,
André Luiz aumentou a van-
tagem.OTricolor de São Pan-
taleão ainda teve outras opor-
tunidades para ampliar omar-
cador, mas os três pontos es-
tavam garantidos.
O resultado levou aBolívia

Querida para o sétimo lugar
na tabela da Série B com 32
pontos ganhos.

O JOGO
Início de primeiro tempo

muito brigado, com fortemar-
cação e poucos espaços em

André Luiz e Poveda marcaram
os gols da vitória boliviana

Ronald Felipe

campo. O confronto era de
puro equilíbrio, sem chegadas
mais agudas ao ataque.
A primeira grande chance

foi daBolívia, aos 31minutos.
Pará tramou com Pimentinha
e tocou para Poveda, que apa-
receu livre e bateu rasteiro,
mas o goleiro defendeu com
os pés. Na sobra, André Luiz
disparou uma bomba que pas-
sou rente à trave.
O Sampaio cresceu no jogo

e avançou com perigo em lan-
çamento de Pará para Pimen-
tinha, que foi atropelado den-
tro da área.Aarbitragemmar-
cou pênalti, e o artilheiro Po-
veda não desperdiçou. O gol
levouo timeboliviano emvan-
tagem para o vestiário.
Sem adotar tática de con-

tra-ataque, a Bolívia voltou
atacando para a etapa final, e
não custou a marcar. Pará
cobrou falta, Joécio desviou de

cabeça na trave e André Luiz
aproveitou a sobra para mar-
car o segundo gol Tricolor no
Castelão.
Sem outra alternativa, o

Bahia precisou se lançar total-
mente ao ataque para tentar
descontar o prejuízo. O time
visitante criouduas chances em
sequência. Na primeira, a ca-
beçada passou por cima do tra-
vessão, e na segunda o desvio
rasteiro raspou a trave.
Em contra-ataque rápido,

Pimentinha serviu Poveda,
que finalizou por cima do gol.
Instantes depois, Pará avan-
çou pela esquerda e disparou
em cima do goleiro.
Pimentinha avançou em

velocidade pela direita e ba-
teu em cima do goleiro, a bola
voltou pra ele, que tocou para
LéoTocantins finalizar de den-
tro da pequena área, e o za-
gueiro do Bahia salvou em
cima da linha.
Sem sustos, o Sampaio sou-

be administrar a partida até o
fim e garantiu mais uma vitó-
ria categórica no Castelão.
O Sampaio Corrêa volta a

campo já neste sábado para
enfrentar o Operário/PR, às
11h damanhã, noEstádioGer-
mano Krüger.

Ficha Tricolor
GabrielBatista,Mateusinho

(Maurício), Joécio, Allan Go-
doi e Pará (Lucas Hipólito);
André Luiz, Ferreira© e Ra-
faelVila (Eloir);Ygor Catatau
(LéoTocantins), Pimentinha e
Poveda (Rafael Costa).
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